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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1 Termékazonosító 

Márkanév 
 

: MasterAir 9060 
 

Termék kódja 
 

: 000000000050338866 
 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt 
felhasználásai 

Az anyag/keverék 
felhasználása 
 

: Építőipari vegyianyag 
 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Társaság 
 

: Master Builders Solutions GmbH 
Roseggerstraße 101 
8670  Krieglach 
 

Telefon 
 

: +43385523710 
 

Telefax 
 

: +4338552371223 
 

A biztonsági adatlapért 
felelős személy email címe 
 

: mabas-eb@mbcc-group.com 
 
 
 

1.4 Sürgősségi telefonszám 

ChemTel: +1-813-248-0585; Vergiftungsinformationszentrale Österreich: +43-1-406-43-43 
 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE) 

Ezt a terméket a GHS kritériumok szerint nem kell osztályozni. 

2.2 Címkézési elemek 

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE) 

Ez a termék a GHS kritériumok szerint nem jelölésköteles. 
 

2.3 Egyéb veszélyek 

Amennyiben szükséges, az olyan, egyéb veszélyekre vonatkozó információk vannak feltüntetve 
ebben a szakaszban, amelyek nem eredményeznek osztálybasorolást, de hozzájárulnak az 
anyag vagy a keverék általános veszélyességéhez. 

mailto:mabas-eb@mbcc-group.com
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3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

3.2 Keverékek 

Kémiai természet 
 

: Szerves szulfonsav só 
vízben 
 

Komponensek 

Megjegyzések :  Speciális veszélyek nem ismeretesek. 
 

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tanácsok 
 

:  Az elsősegélynyújtók ügyeljenek a saját biztonságukra. 
Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. 

 
Belélegzés esetén 
 

:  A sérültet vigyük friss levegőre, biztosítsunk számára 
nyugalmat. 
Ha a tünetek megmaradnak, forduljunk orvoshoz. 
 

Bőrrel való érintkezés esetén 
 

:  Ha az anyag a bőrre kerül,bő vízzel és szappannal azonnal le 
kell mosni. 
Semmilyen esetben ne használjunk szerves oldószert. 
Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz. 
 

Szembe kerülés esetén 
 

:  Az anyag szembe kerülése esetén, azonnal és legalább 15 
percig folyó vízzel mossuk a szemet, miközben a szemhéjakat 
széthúzzuk. Forduljunk szemorvoshoz. 
 

Lenyelés esetén 
 

:  A szájat azonnal öblítsük ki, majd itassunk 200-300 ml vizet 
és forduljunk orvoshoz. 
Csak akkor hánytassunk, ha a mérgezési központ vagy orvos 
ezt mondja. 
 

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 

Tünetek : Információkat, azaz kiegészítő információkat a tünetekre és 
hatásokra vonatkozóan a 2. szakaszban elérhető GHS-
címkézési mondatokban és a 11. szakaszban elérhető 
toxikológiai értékelésekben találhatóak. 
 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Kezelés 
 

: Tünetileg kell kezelni. 
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5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1 Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag 
 

:  Hab 
Vízpermet 
Száraz por 
Szén-dioxid (CO2) 
 

Az alkalmatlan oltóanyag 
 

:  vízsugár 
 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Veszélyes égéstermékek 
 

:  ártalmas gőzök 
nitrogén-oxidok 
füst 
korom 
 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

Tűzoltók különleges 
védőfelszerelése 
 

:  Tűz esetén viseljünk zártrendszerű légzőkészüléket.  
 

További információk 
 

:  A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől 
függ. 
A tűz hatásának kitett tárolóedényeket vízpermettel hűtsük. 
A szennyezett tűzoltóvizet külön gyűjtsük, ne engedjük 
csatornákba, elfolyókba. 
A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak 
megfelelően kell ártalmatlanítani. 
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Személyi óvintézkedések 
 

:  Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzését. 
Szem-/arcvédőt kell viselni. 
Személyes védőruházat használata kötelező. 
A jó építőanyag higiéniának és biztonságtechnikai 
gyakorlatnak megfelelően kezeljük. 
 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 

Környezetvédelmi 
óvintézkedések 
 

:  A szennyezett vizet/tűzoltóvizet gyűjtsük össze. 
Csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni nem szabad. 
 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Szennyezésmentesítés 
módszerei 
 

:  Megfelelő rendszeresített eszközzel felvenni és 
ártalmatlanítani. 
Az abszorbeált/felvett anyagot az előírásoknak megfelelően 
ártalmatlanítsuk. 
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6.4 Hivatkozás más szakaszokra 

Lásd a: 7, 8, 11, 12 és 13 szakaszokat. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Biztonságos kezelésre 
vonatkozó tanácsok  

: A porok/ködök/gőzök belégzését kerüljük. 
A bőrrel való érintkezést kerülni kell. 
Megfelelő szellőzést kell biztosítani. 
Amennyiben a terméket megfelelő módon használjuk, nincs 
szükség speciális intézkedésekre.  

Tanács a tűz és robbanás 
elleni védelemhez 
 

:  nem lobban be  
 

Egészségügyi intézkedések  :  Használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad. 
Szünetek előtt és a műszak után a kezet és/vagy arcot 
mossuk meg. A műszak végén a bőrt tisztítsuk meg és 
alkalmazzunk bőrápolót. A kesztyűket minden használat előtt 
ellenőrizni kell.Le kell cserélni, ha szükséges (pl. ha átereszt 
vagy lyukas). Használat közben enni, inni nem szabad.   

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

A tárolási feltételekre 
vonatkozó további 
információk 
 

:  Hűvös, száraz, jól szellőztethető helyen, gyújtóforrástól, 
hőhatástól vagy lángtól távol, csak az eredeti edényzetben 
tárolható. Védjük közvetlen napfénytől.  
 

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Különleges felhasználás(ok) 
 

:  Az 1. szakaszban felsorolt lényeges azonosított 
felhasználás(ok)nál a 7. szakaszban említett tanácsokat 
figyelembe kell venni. 
 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1 Ellenőrzési paraméterek 

A munkahelyi expozíciós határértékkel nem rendelkező anyagok nincsenek listázva a munkahelyi 
expozícióra vonatkozó rendeletekben. 

8.2 Az expozíció ellenőrzése 

Személyi védőfelszerelés 

Szemvédelem :  Oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes szemüveg)(pl. 
EN 166).  

Kézvédelem 
 

Megjegyzések  : át nem eresztő kesztyűk kesztyű műgumiból A nagyszámú 
típus miatt a gyártó használati utasításait be kell tartani.   

Bőr- és testvédelem :  A testfelület védelmét a tevékenységtől és az expozíciótól 
függően kell megválasztani.  

Légutak védelme :  Légzésvédelem, ha a szellőzés nem kielégítő. 
Összetett szűrő: szerves, szervetlen, savas szervetlen és 
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lúgos gázok/gőzök (pl. EN 14387 típus ABEK).  
Védelmi intézkedések :  A port/füstöt/aeroszolt ne lélegezzük be. 

A bőrrel, ruhával való érintkezés és a szembe jutás 
kerülendő. 
Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a 
külön használati utasítást. 
A jó építőanyag higiéniának és biztonságtechnikai 
gyakorlatnak megfelelően kezeljük. 
Zárt munkaruha viselése ajánlott. 
 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Külső jellemzők  : folyadék  
Szín  :  barna  
Szag  :  szagtalan  
pH-érték  : kb. 7,5 (20 °C) 

 
Lobbanáspont  : nem lobban be, Vizes oldat 

 
Tűzveszélyesség (szilárd, 
gázhalmazállapot)  

: nem gyúlékony 
 

Gőznyomás  : kb. 23 hPa (20 °C) 
(ennek a keveréknek egy komponenséhez)  
 

Sűrűség  : kb. 1 g/cm3 (20 °C) 
 

Oldékonyság (oldékonyságok) 
Vízben való oldhatóság  : teljes mértékben oldódik  (20 °C) 

 
Megoszlási hányados: n-
oktanol/víz  

: Nincs adat  
 

Öngyulladási hőmérséklet  : nem alkalmazható  
 

Bomlási hőmérséklet  :  Nincs bomlás, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak 
megfelelően tároljuk és kezeljük.  
 

Robbanásveszélyes 
tulajdonságok  

: Nem robbanásveszélyes 
Nem robbanásveszélyes 
 

Oxidáló tulajdonságok  : nem égést elősegítő 
 

9.2 Egyéb információk 

Fém korróziósebessége  : Nincs korrozív hatása fémre.  
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1 Reakciókészség 

Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és 
kezeljük 

10.2 Kémiai stabilitás 

A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük. 

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége 

Veszélyes reakciók 
 

:  A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és 
kezeljük. 

10.4 Kerülendő körülmények 

Kerülendő körülmények 
 

: Lásd a Biztonsági Adatlap 7. fejezetét - Kezelés és tárolás. 
 

10.5 Nem összeférhető anyagok 

Kerülendő anyagok 
 

:  Erős savak 
Erős bázisok 
Erős oxidálószerek 
Erős redukálószerek 
 

10.6 Veszélyes bomlástermékek 

Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes 
bomlástermékek. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás 

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 

Bőrkorrózió/bőrirritáció 

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció 

Bőrszenzibilizáció  

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 

Légúti túlérzékenység  

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 

Csírasejt-mutagenitás 

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 

Rákkeltő hatás 

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 
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Reprodukciós toxicitás 

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 

Belégzési toxicitás 

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 

További információk 

Termék: 

Megjegyzések : Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, 
illetve nem várható. 
A terméket nem vizsgálták. A toxikológiai információ az egyes 
összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra. 

 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1 Toxicitás 

Termék: 

Ökotoxikológiai értékelés 

Akut vízi toxicitás  :  Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása. 
 

Krónikus vízi toxicitás  :  Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása. 
 

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 

Termék: 

Biológiai lebonthatóság  :  Megjegyzések: Számos komponens tulajdonságait figyelembe 
véve a termék az OECD osztályozás alapján valószínűleg 
biológiailag nem könnyen lebontható. 
 

12.3 Bioakkumulációs képesség 

Nincs adat 

12.4 A talajban való mobilitás 

Nincs adat 

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

Nem vonatkozik rá 

12.6 Egyéb káros hatások 

Termék: 

További ökológiai információ  :  Ellenőrzés nélkül a terméket ne engedjük a környezetbe. 
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A terméket nem vizsgálták. Az ökotoxikológiai információ az 
egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra. 
 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1 Hulladékkezelési módszerek 

Termék :  A nemzeti és helyi jogszabályi előírásokat figyelembe kell 
venni. 
A hulladékkódot az Európai Hulladék Katalógusnak (EWC) 
megfelelően a hulladékkezelővel/gyártóval/hatóságokkal 
együttműködve kell meghatározni. 
A maradékot ugyanúgy kell ártalmatlanítani, mint az anyagot / 
terméket. 
 

   A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. 
évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet, 
a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 2000.évi XXV. törvény 
VI. Fejezet 20§ (7) bekezdés előírásai és útmutatásai szerint. 
 

Szennyezett csomagolás :  A szennyezett csomagolást ki kell üríteni amennyire csak 
lehetséges, majd a megfelelő tisztítás után újra hasznosításra 
továbbítható. 
A csomagolást, amelyet nem lehet megtisztítani, a 
tartalmának megfelelően kell ártalmatlanítani. 
 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

14.1 UN-szám 

Nincs veszélyes áruként szabályozva 

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

Nincs veszélyes áruként szabályozva 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

Nincs veszélyes áruként szabályozva 

14.4 Csomagolási csoport 

Nincs veszélyes áruként szabályozva 

14.5 Környezeti veszélyek 

Nincs veszélyes áruként szabályozva 

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Nem alkalmazható 

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 

A szállított állapotban nem alkalmazható termékként. 
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

 
2012/18 / EU irányelv - A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzése (EU).
 
 

 nem  

 

Egyéb szabályozások: 

1. REACH nemzetközi szabályozás: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 
18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK 
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai 
 
2. CLP nemzetközi szabályozás: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 
16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint 
az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai 
 
3. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
 
4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek: 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai a veszélyes anyagokkal és a 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai 
 
5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások: 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól, 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 
 
6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 
 
7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások: 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei 
 
8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások: 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai  
Ha olyan szabályozással kapcsolatos információ alkalmazandó, amely nincs megadva máshol 
a biztonsági adatlapban, akkor az ebben a szakaszban van feltüntetve.  
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15.2 Kémiai biztonsági értékelés 

Kémiai biztonsági értékelés nem szükséges. 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

Egyéb rövidítések teljes szövege 

 

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai 
megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai 
megállapodás; AICS - Vegyi anyagok ausztrál jegyzéke; ASTM - American Society for the 
Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, 
jelölésről és csomagolásről szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, 
mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - 
Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyianyag-ügynökség; EC-Number - 
Európai Közösségi szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-
os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új 
vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó    növekedési 
ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - 
Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes 
vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi 
szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi 
tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és 
egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező 
vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; 
LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók 
által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem 
meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - 
Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; 
NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, 
bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki 
jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló 
megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; SVHC - 
különös aggodalomra okot adó anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TRGS - Veszélyes 
anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény 
(Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív anyag 

További információk 

 
Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és 
meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak 
iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, 
szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy 
minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem 
biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, 
kivéve, ha a szövegben fel van sorolva. 

 
HU / HU 
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